Factsheet uitstroom van werknemers
Doel
De verwachting is dat, als gevolg van de voorgenomen beleidsmaatregelen in de langdurige zorg, er in de
komende jaren personeel moet afvloeien uit de branches gehandicaptenzorg, GGZ, verpleging & verzorging,
thuiszorg, jeugdzorg en welzijn. Om deze uitstroom op te vangen, is het van belang te weten wat kansrijke
bedrijfstakken zijn voor werknemers in de zorg en welzijn. Dit is onderzocht op basis van historische
gegevens.
In de tabellen 1 en 2 wordt de totale uitstroom (100%) uitgesplitst naar bestemming.
Hierbij worden de volgende bestemmingen onderscheiden:
 Werkzaam als zelfstandige
 Uitkeringen (Ww, Wwb en Ao)
 Werkzaam in één van de branches zorg en welzijn
 Inactief (inclusief gepensioneerden en uittreders)
 Werkzaam in overige bedrijfstakken (dus niet zijnde zorg en welzijn)
De bestemming werkzaam in overige bedrijfstakken is verder uitgesplitst in de volgende sub-bedrijfstakken:
 Landbouw, bosbouw en visserij
 Nijverheid en energie
 Bouwnijverheid
 Handel, vervoer en horeca
 ICT
 Financiële dienstverlening en verhuur en handel onroerend goed
 Openbaar bestuur
 Onderwijs
 Overig: cultuur, recreatie en overige diensten
(waaronder personeel in dienst van huishoudens)
 Zakelijke dienstverlening (exclusief uitzendwezen)
 Uitzendwezen
In de laatste kolom van de tabellen is de totale uitstroom weergegeven
als percentage van de werkgelegenheid.
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Bevindingen
 Het aandeel van de uitstroom naar overige bedrijfstakken in de totale uitstroom is hoger voor
werknemers met een niet-cliëntgebonden functie. De kwalificaties van werknemers met een nietcliëntgebonden functie zijn veel minder aan zorg en welzijn gebonden, waardoor de mogelijkheden om
een baan buiten de zorg en welzijn te vinden groter zijn.
 Als werknemers met een cliëntgebonden functie uitstromen naar andere bedrijfstakken, dan is dat
vooral naar handel, vervoer en horeca, overige dienstverlening, zakelijke dienstverlening en het
uitzendwezen1. Uit de gegevens kan niet worden afgeleid in welke bedrijfstak personen met een
uitzendbaan werkzaam zijn; dit kan zowel in de zorg en WJK zijn als in een andere bedrijfstak.
 Vaak is sprake van grote verschillen tussen branches in de uitstroom naar de verschillende
bedrijfstakken. Zo stromen relatief veel werknemers in de jeugdzorg uit naar openbaar bestuur. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat openbaar bestuur ook justitiële jeugdinrichtingen omvat.
 Vanuit de branches thuiszorg en kinderopvang stromen relatief veel werknemers uit richting uitkering
en inactiviteit. Vanuit de WMD stromen relatief weinig werknemers uit naar een andere baan binnen de
zorg & WJK en juist relatief veel richting andere bedrijfstakken. Vanuit jeugdzorg en ziekenhuizen
stromen werknemers relatief vaak uit naar andere branches binnen de zorg en WJK.
 De relatieve omvang van de uitstroom verschilt soms aanzienlijk tussen de twee opeenvolgende jaren
waarvoor de uitstroom is bepaald. Dit geldt met name voor de branches GGZ, gehandicaptenzorg en
verpleging en verzorging.

1In de gegevens kan geen onderscheid worden gemaakt tussen werkzaam in het uitzendwezen
als bijvoorbeeld intercedent en een uitzendbaan. Aangenomen mag worden dat het veelal een uitzendbaan betreft.
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Tabel 1
Uitstroom naar bestemming voor cliënt en niet-cliënt gebonden werknemers (2009/2010)

Bron: CBS, bewerkingen SEOR
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Tabel 2
Uitstroom naar bestemming voor cliënt en niet-cliënt gebonden werknemers (2010/2011)

Bron: CBS, bewerkingen SEOR

4

Factsheet uitstroom van werknemers
Verantwoording
De gegevens voor de tabellen zijn afkomstig van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) gecombineerd met
de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Gegevens uit deze bestanden zijn verwerkt tot een
longitudinaal bestand waarin voor meerdere jaren de arbeidsmarktpositie van alle in Nederland
woonachtige personen is opgenomen.
Voor de bepaling van de omvang van de stromen wordt in de populatie de volgende selectie gemaakt:
 Personen die volgens het SSB stage lopen worden niet meegenomen
 Personen die een opleiding via de BBL-route volgen worden niet meegenomen
 Personen jonger dan 25 in combinatie met een baan die kleiner is dan 25% van een voltijdsbaan
worden niet meegenomen
De stromen hebben betrekking op het totale verloop ongeacht de reden en is dus niet alleen gedwongen
uitstroom.
De classificatie van werknemers in niet-cliëntgebonden en cliëntgebonden werknemers is gemaakt met
behulp van de kwalificatie en niet op basis van de functie van het personeel.
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